Verwerkingen
Werkblad God is Koning
Wat is het toch geweldig, als je merkt dat God je helpt!
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s)
Teken- en kleurmaterialen
Scharen
Lijm

Werkwijze:

Kleur de plaatjes in.
Knip het grote kader van het eerste blad uit en vouw het aan weerszijden naar
achteren op de stippellijnen.
Knip het kleinere kadertje van het tweede blad uit en plak dat aan de binnenkant
van het andere kader, zodat de twee flappen over de plaat heen vallen.
Praat met de kinderen over wat ze hier zien:
- Wat zien ze als de flapjes dichtgeklapt zitten? Hoe voelt het jongetje zich?
- Wat zien ze als de flapjes opengeklapt worden? Wie helpt het jongetje? Hoe
voelt hij zich dan?
- Wat staat er boven de plaat? God is de allersterkste! Staat God dan op deze
tekening? Nee, maar Hij helpt wel de zwakken, net zoals het jongetje geholpen
werd door zijn vader. God helpt ook jou!
De binnenkant van de zijflapjes kunnen gebruikt worden om eigen situaties van
de kinderen te tekenen of te beschrijven. Wat hebben ze zelf meegemaakt op dit
vlak? Wie hielp hen toen? Hebben ze ervaren dat God hen hielp?

Tijdsduur:

15 min.

Sterke armen
God wil zijn sterke armen liefdevol om je heen slaan.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een afbeelding van een hamer (als voorbeeld om na te tekenen of
om uit te knippen), bijv. https://www.0to5.com.au/templates/printable/hammer.htm
- Voor elk kind een stuk rood (etalage)karton
- Voor elk kind een stuk gekleurd papier, 120 grams
- Sjabloon of (zelfgemaakte) mal, hartvorm
- Scharen
- Lijm of dubbelzijdig plakband
- Potlood/tekenmateriaal
- Evt. zelfklevend klittenband
- Voor elk kind een etiket met de tekst ‘God is de sterkste! Zacharia 2: 1-5’

Voorbereiding:

Teken op het etalagekarton voor elk kind een hartvorm (ca. 15 cm.), Gebruik
eventueel een mal of sjabloon (bijvoorbeeld een van de eenvoudige vormen op
http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/kunst-cultuur/harten).
Knip ze globaal uit, zodat elk kind een eigen stuk karton heeft om uit te knippen.
Knip of snijd uit 120 grams papier voor elk kind twee stroken van 10 x 2 cm. (armen).

Werkwijze:

Knip het hart uit.
Knip aan een eind van de stroken de hoekjes rond, zodat ze op handen lijken.
Teken of plak een hamer op het hart. Plak de tekst erbij. Kinderen die het kunnen, mogen de tekst zelf schrijven.
Plak de armen vast aan de zijkanten van het hart, aan de achterkant. Vouw ze
naar de voorkant.
Plak eventueel een klein stukje klittenband op de ‘handjes’, zodat ze open en
dicht kunnen.
Plak - als je geen klittenband hebt - gewoon de ‘handjes’ op elkaar.

Tijdsduur:

15 min.
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De sterkste
Je hebt nodig:

Werkwijze:

- Een filmpje over de sterkste man van Nederland,
bijv. https://www.youtube.com/watch?v=dovvaGijUpY met afspeelapparatuur
- Voorwerpen van verschillende gewichten. Ook dingen die echt te zwaar zijn
om te tillen
Kijk samen naar het filmpje over De sterkste man van Nederland, Alex Moonen
(3.17 min.).
Praat samen na over hoe sterk hij is. Hij was toen (2018) de sterkste man van
Nederland. Zou er iemand op de wereld nog sterker zijn? En is hij nog steeds
de sterkste van Nederland? Op 14 augustus 2021 was er weer een finale om te
kijken wie op dat moment de sterkste was. Kijk voor de uitslag op
http://nksterksteman.nl/.
De sterkste kan wel eens wisselen. En er is altijd iemand nog sterker.
Probeer het samen eens uit, wie is de sterkste in de groep? Probeer om beurten
verschillende dingen op te tillen. En hoe is het als je iets wat niet zo zwaar is,
lang omhoog moet houden? Het valt niet mee…
En hoe zit het dan met God? Hij is de allersterkste. Als je bij Hem hoort ben je
echt veilig!

Puzzelblad Het visioen van de horens en de smeden
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s)
- Scharen
- Lijm
Werkwijze:

Knip de horens en de tekstvakjes uit.
Maak een goede zin met alle woorden.
Plak de tekstvakjes op de kleding van de smeden.
Plak de horens in de goede volgorde onder de smeden.

Oplossing:

God is Koning en sterker dan alle aardse machten

Tijdsduur:

15 min.

Hamers en hoorns
De paarden gingen naar de vier windstreken. Vandaag horen we over de hamers van de smeden en de
hoorns.
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een papieren bordje
Restanten metallic karton
Viltstiften/fineliners in de kleuren zwart en rood
Een ronde mal (dat kan een bekertje, schoteltje of sjaboon zijn)
Tekenmaterialen
Scharen
Linialen of geodriehoeken
Dubbelzijdig plakband
Evt. prikpennen
Evt. voor elk kind een stuk lint/touw

Werkwijze:

Houd een kort inleidend gesprekje. De vier hoorns (hoe zouden die eruit hebben
gezien? Als van een neushoorn? Als een ramshoorn?) staan symbool voor de
krachten en machten uit de vier windstreken (weten de kinderen wat dat zijn?
Noord – Oost – Zuid – West). De windstreken vind je op een kompas. De vier
hamers zijn van de smeden die Zacharia zag.
Maak een cirkel met een dikke rand op het midden van het bordje. Bepaal het
midden, zet daar een dikke stip. Teken een zwarte en een rode wijzer.
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Schrijf de eerste letters van de windstreken (N O Z W) op de juiste plaats in het
kompas.
Teken bij elke windstreek een hoorn, zoals jij denkt dat die eruitzag.
Teken op de achterkant van het metallic karton vier hamers. Knip ze uit en plak
ze bij de horens.
Schrijf tot slot toepasselijke teksten tussen de hamers. Schrijf in ieder geval het
Bijbelgedeelte van vandaag erbij.
Optioneel: Als je het leuk vindt om je werkje op te hangen, kun je twee gaatjes in
het bordje maken en daar een stuk touw of lint door halen en vastknopen.
Tijdsduur:
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15 min.

1a
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1b
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Het visioen van de horens en de smeden – Zacharia 2:1-5

2a

24 oktober 2021 | Copyright VHM

24 oktober 2021 | Copyright VHM

sterker

Koning

Knip de horens en de tekstvakjes uit.
Maak een goede zin met alle woorden.
Plak de tekstvakjes op de kleding van de smeden.
Plak de horens in de goede volgorde onder de smeden.

en

God is

2b

